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 تغییز ساسهاى ّای ًظارت باًکی

 در پی بحزاى ّای هالی اخیز 

  

  

  

 

 نسیمٝ ضٞجط قٕؽ وبض

 1390اضزیجٟكت 

  

 محًر َای اساسی تحث
 

 ثحطاٖ ٞبی ٔبِی ٚپیبٔس ٞبی آٖ

 ٌصضی ثط پیف ظٔیٙٝ  ٞبی ثطٚظ ثحطاٖ ٔبِی               

            یبفتٝ ٞبیی زض ٔٛضز ػُّ ثحطاٖ ٔبِی                  

 ضاٜ وبض ٞب ی پیكٟٙبز قسٜ ثطای وبٞف آؾیت پصیطی ؾیؿتٓ ٞبی ٔبِی زض ضٚیبضٚیی ثب ثحطاٖ ٞب                 

 

 :ٔجبحث ٘ظطی ٔطثٛط ثٝ  چٍٍٛ٘ی ا٘تربة اٍِٛی ٔٙبؾت ثطای ؾبظٔبٖ ٞبی ٘ظبضت ٔبِی
 إٞیت ؾیؿتٓ ثب٘ىی ثطای التهبز وكٛض            

 ٘یطٚٞبی ثبظاض ٚزضجٝ زضٌیطثٛزٖ آٖ ٞب زضؾیؿتٓ ثب٘ىی/ ٘مف زِٚت             

 ؾبذتبض نٙؼت ثب٘ىساضی اظ ٘ظط زضجٝ آظازی ٚضٚز ثب٘ه ٞبی جسیس ٚیب ثب٘ه ٞبی ذبضجی ثٝ ؾیؿتٓ ٔبِی            
 فؼبِیت ٞبی ٔجبظ ثب٘ه ٞب              
 اظ ٘ظط تّفیك تجبضت ٚ ثب٘ىساضی)فطنت ٞبی ٔبِىیتی ثطای ثب٘ه ٞب               

 ثطضؾی  ؾبذتبضٞبی ٘ظبضت ثب٘ىی ٔٛجٛز زض جٟبٖ              

 

 ٔطٚضی ثط تحٛالت ؾبذتبضی ٔٛؾؿبت ٘ظبضت ٔبِی زضچٙس وكٛض

 ایبالت ٔتحسٜ آٔطیىب

 اٍّ٘ؿتبٖ

 وكٛض ٞبی اضٚپبیی

 ثبظٍ٘طی زض ؾبذتبض ثب٘ه ٔطوعی ایطاٖ 
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 گذری تز وشاوٍ َای تزيس تحزان
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 کوبَدًمذیٌگی در ببسار بیي ببًکی کَتبُ ضذى سزرسیذ ٍام ّب

ٚاثؿتٍی قسیس وكٛضٞبی   

 اضٚپبیی ثٝ ؾیؿتٓ ٞبی ثب٘ىی  

دضَاری بِ کبرگیزی رٍ ش ّبی   

ر تبهیي هبلی اس جولِ اًتطبر اٍراق بْبدا   

ػذم  اجزای استبًذاردّبی ٍاحذ همزراتی  
 ًٍظبرتی در کطَرّبی ارٍپبیی

 ًمص ٍاسظ کطَر ّبی ارٍپبیی

ٍایبالت هتحذُ بیي کطَرّبی   

دارای هبساد ٍکوبَد سزهبیِ   

 وقش ایاالت متحذٌ ي کشًر َای اريپایی 

  در سزریش تحزان
٘مف ایبالت ٔتحسٜ ثٝ ػٙٛاٖ ٚاؾظ ٚػّت  

 اؾتؼساز آٖ  زض ؾطضیع  ثحطاٖ

 

ا یبالت هتحذٍ آهزیکب   

ثزخْردار اس ثبسار سزهبیَ پز ػوق 
درصذ تْلیذ 60ّثب اتکبی فقط هؼبدل 

ًبخبلص هلی ثَ سیستن ثبًکی 
 ّاستبًذاردُبی هقزراتی ًّظبرتی 

 یکسبى

کطْرُبی  
دارای 
هبساد 
 سزهبیَ

کطْر ُبی  
دارای کوجْد  

 سزهبیَ

٘مف وكٛض ٞبی اضٚپبیی ثٝ ػٙٛاٖ ٚاؾظ ٚػّت  
 اؾتؼساز آٖ ٞب زض ؾطضیع  ثحطاٖ

وكٛضٞبی اضٚپبیی  ثطذٛضزاض اظ ثبظاض 
ؾطٔبثٝ وٓ ػٕك ٚ ثب اتىبی چٙس  

ثطاثطتِٛیس ٘بذبِم ّٔی ثٝ ؾیؿتٓ 
ثب٘ىی  ٚاؾتب٘ساضزٞبی ٔمطضاتی 

 ٚ٘ظبضتی ٘بٕٞؿبٖ

وكٛضٞبی  
زاضای ٔبظاز  

 ؾطٔبیٝ

وكٛض ٞبی  
زاضای وٕجٛز 

 ؾطٔبیٝ
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ًبدیذُ گزفتي چزخص 
ّبی دٍرُ التصبدی 
ٌّگبم پزداخت ٍام  
ٍسزػت بخطیذى بِ 

ٖآ  

رضذ حببة گًَِ لیوت 
هسکي در  

آهزیکب،اًگلیس ٍ 
ٍپزداخت ٍام بِ  ...

هطتزیبى ًبتَاى بب اتکبی 
 بِ لیوت ببالی هسکي

هٌظَر ًوَدى هغبلببت 
ًبهغوئي در بستِ بٌذی 
 بزای تبذیل بِ اٍراق بْبدار

تَسیغ ٍاًتمبل ریسک بِ دیگز  
 ضزکت کٌٌذگبى در ػولیبت 

هَج اٍل ػذم ببسپزداخت ٍام ّب بِ 
دلیل تغییز ضزایظ التصبدی  

افشایص لیوت ًفت  ٍکبالّب  )
(ٍرکَد  

تولیک هستغالت تَسظ ببًک  
 ّب ٍػزضِ آى ّب در ببسار

سمَط ضذیذ لیوت 
ىهسک  

هَج دٍم ػذم ببسپزداخت 
السبط بذلیل بذٍى صزفِ 

 بَدى اًجبم  آى

بزٍس بحزاى ًمذیٌگی در 
 ببًک ّب

کبّص فؼبلیت ببًک ّب در ببسار بیي 
ببًکی بذلیل بی اػتوبدی بِ 

 یکذیگز

  فت ارسش سْبم ببًک ّبا

ًبتَاى ضذى ًبضز اٍراق  
رٌّی اس پزداخت اصل  
ٍسَد اٍراق  بِ سزهبیِ 

   گذاراى

تٌشل رتبِ  ًبضزاى اٍراق ٍّجَم سزهبیِ 
 گذاراى بزای فزٍش آى در ببسار سْبم

اًتمبل  ببر هبلی بِ دیگز 
ضزکت کٌٌذگبى ػولیبت 

ضبهل ضبهي ٍضزکت 
 ّبی بیوِ
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 پیگیزی مسیزتحًالت تحزان

  یافتٍ َایی در مًرد علل تحزان مالی

ثی تٛجٟی ثٝ ضیؿه ٞط ثرف یب ٞطثبظاض زض ؾغح والٖ ٚ تٛجٝ ثیف اظ ا٘ساظٜ ثٝ ضیؿه ٞط •
 ٔٛؾؿٝ؛

 ضقس لبثُ ٔالحظٝ ٚاْ ٞبی پطزاذتی ثسٖٚ تٛجٝ ثٝ چطذف زٚضٜ ٞبی التهبزی؛•

 ٚجٛز وبؾتی ٞبیی زض ٔمطضات احتیبعی زض ؾغح ّٔی؛•

 ضؼف ٘ظبضتی زض ؾغح والٖ زضؾیؿتٓ ٔبِی وكٛض؛•

ٚجٛز وبؾتی ٞبیی زض اؾتب٘ساضزٞبی حؿبثساضی وٝ پیبٔس آٖ غیطقفبف قسٖ الالْ ظیط ذظ •
 تطاظ٘بٔٝ ثب٘ه ٞب ثٛز؛ 

اظ ثیٗ ضفتٗ ٔطظٞب ثٝ زِیُ ٌؿتطـ فؼبِیت ٞبی فطأطظی ٔٛؾؿبت ٔبِی ٚجٟب٘ی قسٖ ٚ •
 یىپبضچٍی ثبظاض ٞبی ٔبِی؛

ٞٓ ؾغح ٘جٛزٖ اؾتب٘ساضز ٞبی ٔمطضاتی وكٛضٞب ٚ ٌطایف ٔٛؾؿبت ٔبِی ثٝ فؼبِیت زض •
 وكٛضٞبیی ثب اؾتب٘ساضز ٞبی ضؼیف تط؛

 ٘جٛز ٘مسیٍٙی زض ثبظاض زض پی ٘ٛؾب٘بت لیٕت ٞب؛•

ثی اػتٕبزی ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ثٝ لیٕت ٌصاضی زض ثبظاض،ثٝ زِیُ ٘جٛز قفبفیت زض ٔٛؾؿبت ٔبِی    •
 ٚثبظاض؛

ضؼف ٔسیطیت ضیؿه ،ثٛیػٜ ٔسیطیت ضیؿه اثعاضٞبی ٔبِی ٚوٕتط اظ حس ثطآٚضز وطزٖ ضیؿه  •
 آٖ ٞب؛

ثٝ وبضٌیطی ضؼیف اثعاضٞبی ٔٙبؾت ٔسیطیت ضیؿه ٔب٘ٙس آظٖٔٛ ٞبی ثحطاٖ ثطای قٙبؾبیی  •
 ثٕٛلغ ضیؿه ٞبی ٘مسیٍٙی ٚاػتجبضی؛
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 ادامٍ
 

( ثب ٘ظط زاقت فؼبِیت ٞبی ثطٖٚ ٔطظی آٖ)ثی تٛجٟی ٘بظطاٖ ثٝ ضیؿه وّی ٔٛؾؿٝ •
 ٚتٛجٝ ثیكتط ثٝ ضیؿه ا٘فطازی ٔٛؾؿٝ ٚ زضؾغح وكٛض؛

٘بوبفی ثٛزٖ ؾغح تجبزَ اعالػبت ثیٗ ٔطاجغ ٘ظبضت ثب٘ىی ٚالتهبزی زض ؾغح ٞط •
 وكٛض؛

٘بوبفی ثٛزٖ ؾغح ٕٞىبضی ٞبی ٘ظبضتی زض ؾغح ثیٗ إِّّی زض ٔٛضز ثب٘ه ٞبیی وٝ •
 فؼبِیت ثطٖٚ ٔطظی زاقتٙس؛

ضٚـ ٔٙس ٘جٛزٖ فؼبِیت ٔٛؾؿبت ضتجٝ ثٙسی ٚ ٚجٛز اقىبالتی زضضٚیٝ ٞبی تؼییٗ  •
ضتجٝ ٞب؛ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ،ثب تٛجٝ ثٝ آ٘چٝ زض ٔٛضز ثؿتٝ ثٙسی ٔغبِجبت ثطای فطٚـ اػالْ 

قس،چٙیٗ ٔی ٕ٘بیس وٝ ضتجٝ ثٙسی اٚضاق ضٞٙی زض ٔطحّٝ آغبظیٗ اظ زلت وبفی 
ثٝ ػجبضت ؾبزٜ تط ثب تٛجٝ ثٝ ٘مف ضتجٝ ٞب زض تؼییٗ لیٕت آٖ ٞب .ثطذٛضزاض ٘جٛزٜ اؾت

،ثطای وبالیی ٘بٔطغٛة ثب ضتجٝ ای غیط ٚالؼی زض ثبظاض اػالْ قس ٚػالیٓ اضؾبِی ثٝ قطوت 
 .وٙٙسٌبٖ زض ثبظاض،تٛؾظ ضتجٝ ٞب ، ٔٛجت  ٌٕطاٜ قسٖ ؾطٔبیٝ ٌصاضاٖ ٌطزیس

 ضجٛع قٛز  1-2ثطای ٔغبِؼٝ ثیكتط زض ایٗ ذهٛل ثٝ پیٛؾت ٚجساَٚ
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 راَکار َای پیشىُادی 
 تزای کاَش آسیة پذیزی

سیستم َای مالی در شزایط تحزاوی   

ثجبت ٔبِی  -1  

انالح ؾبذتبض ٔٛؾؿبت ٘ظبضتی  -2  

ثطضؾی ٘مف ٔٛؾؿبت ضتجٝ ثٙسی  -3  
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 ثثات مالی

ثببت  
 هبلی

سیبست کالى 
 التصبدی

سیبست ّبی  
 احتیبعی

ّوکبری در 
سغَح بیي 

 الوللی

تمَیت سیستن 
 هذیزیت ریسک
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 ثثات مالی

اضظیبثی ٔٛثط ضیؿه اثعاضٞبی ٔبِی •
ای وٝ ثب٘ه ٞب ثطای تبٔیٗ ٞبی 

ٜ ٔی  ٔبِی اظ آٖ ٞب اؾتفبز
وٙٙس،ثبظٍ٘طی آظٖٔٛ ٞبی ثحطاٖ 

 زض حٛظٜ ٞبی ٔسیطیت ضیؿه

اظ عطیك ایجبز ٔجٕغ  ػبِی    •
 ٘بظطاٖ زض ؾغح ثیٗ إِّّی

ٔسیطیت ثحطاٖ ٚ حٕبیت اظ ظیط •
ؾبذت ٞب ی ٔبِی ثطای وبٞف 
ضیؿه ؾیؿتٕی ثب وٕه اثعاض  

ٞبی وبضآٔس احتیبعی ٔثُ افعایف 
 ضطثٝ ٌیط ٞبی ؾطٔبیٝ ای  ٚ٘مس

ٔمبثّٝ ثبضقس ثی ضٚیٝ ی اػتجبضات •
ٚ٘یع افعایف غیط ٔؼمَٛ لیٕت ٞب 

ثٝ وٕه اثعاضٞبی پِٛی ٚٔبِی ٔثُ 
٘ؿجت اػتجبضات ثٝ تِٛیس ٘بذبِم 

 زاذّی ٚ٘یع ثٝ اضظـ زاضایی ٞب

ؾیبؾت والٖ  
 التهبزی

ؾیبؾت ٞبی 
 احتیبعی

تمٛیت ؾیؿتٓ 
 ٔسیطیت ضیؿه

ٕٞىبضی زض ؾغٛح 
ثیٗ إِّّی ثیٗ 

 ٔطاجغ ٘ظبضت ٔبِی
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 چگًوگی شىاخت سیستم تاوکی:مزحلٍ ی ايل 

اضظیبثی إٞیت ؾیؿتٓ  
ثب٘ىی ثطای وكٛض اظ عطیك 

:قبذم ٞبی  

٘یطٚٞبی / ٘مف زِٚت 
ثبظاض ٚزضجٝ یسضٌیط ثٛزٖ 

 آٖ ٞب زض ؾیؿتٓ ثب٘ىی

ؾبذتبض نٙؼت ثب٘ىساضی 
اظ ٘ظط زضجٝ ی آظازی 

ٚضٚز ثب٘ه ٞبی جسیس ٚیب 
ثب٘ه ٞبی ذبضجی ثٝ 

 ؾیؿتٓ ٔبِی

فطنت ٞبی ٔبِىیتی ثطای 
تّفیك ثب٘ىساضی )ثب٘ه ٞب

(ٚتجبضت  

ٌؿتطٜ ی فؼبِیت ٞبی 
قٙبذت ؾیؿتٓ  ٔجبظ ثب٘ه ٞب

 ثب٘ىی

ا٘ساظٜ ی زاضایی ٞبی ؾیؿتٓ ثب٘ىی ثٝ نٛضت زضنسی اظ •
 تِٛیس ٘بذبِم زاذّی

ا٘ساظٜ ی ؾیؿتٓ ثب٘ىی ثٝ نٛضت زض نسی اظ وُ زاضایی •
 ٞبی ؾیؿتٓ ٔبِی 

 ٘فط100000تؼساز ثب٘ه ثطای ٞط •
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 گشیىٍ َای پیش ري تزای اوتخاب مزجع وظارتی

ثبیس تٛجٝ زاقت وٝ زض ایٗ تحمیك ٔیسا٘ی وٝ تٛؾظ تؼسازی اظ زا٘كٍبٜ ٞبی ٔؼتجط آٔطیىبیی ثب ٕٞىبضی ازاضٜ ٘ظبضت    
.قبُٔ ٔٛؾؿبت فؼبَ زض ثبظاضٞبی پَٛ،ؾطٔبیٝ ٚثیٕٝ اؾت“ ٔٛؾؿبت ٔبِی”پِٛی أطیىب ا٘جبْ قسٜ اؾت   

 

آیب ثب٘ه ٔطوعی ٔٙبؾت •
 اؾت؟

:ٌعیٙٝ اَٚ  

یه ٔطجغ ٘ظبضتی 
ثطای تٕبٔی 

 ٔٛؾؿبت ٔبِی

 

تؼییٗ جبیٍبٜ ثب٘ه ٔطوعی زض •
 ایٗ ٌعیٙٝ

 تؼییٗ زیٍط ٔطاجغ ٘ظبضتی•

:ٌعیٙٝ زْٚ  

چٙس ٔطجغ ٘ظبضتی  
 ثطای ٔٛؾؿبت ٔبِی
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 معیارَا تزای اوتخاب گشیىٍ َا
تهٕیٓ ٌیطی زض ٔٛضز ا٘تربة ٌعیٙٝ ٞبی پیكٟٙبزی ، ٔی ثبیؿت ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ا٘جبْ قٛز وٝ ثٝ تحمك •

ٞسف انّی اظ تبؾیؽ ٔٛؾؿٝ  ٚ٘یع ثبض ٔبِی  آٖ ثطای ؾیبؾت ٌصاضاٖ  ٚقطوت وٙٙسٌبٖ زض ثبظاض 
 .تٛجٝ الظْ ا٘جبْ قٛز

 
 تبٔیٗ ؾالٔت ٚأٙیت ؾیؿتٓ ثب٘ىی

 ثبض ٔبِی ثطای ؾیبؾتٍصاضاٖ

 ثبض ٔبِی ثطای قطوت وٙٙسٌبٖ زضثبظاض
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 گشیٌِ اٍل در هقابل گشیٌِ دٍم         
 ًقطِ ًظزات طزفذاراى دٍ ًظام در بزابز یکذیگز

 ًظبم چٌذ گبًَ ًظبرتی

ثَ دلیل ایي کَ ثب رّیکزد ُبی 
هتفبّتی ًظبرت را اًجبم هی دُذ  هی 

تْاًذ ثَ اطالػبت ارسضوٌذ تز   
. ّهتٌْع تز دست یبثذ  

 

ثب ثْجْد آهذى رقبثت ثیي هْسسبت  
َ ُبی ًظبرتی ثَ کوک   ًظبرتی،رّی

. اثذاػبت هتحْل  خْاٌُذ ضذ  

 

پیبهذ ُبی ًبهطلْة ثزخْرداری اس  
قذرت  ثیص اس حذ هزجغ ّاحذ  

.ًظبرتی را  ًذارًذ  

 

 

 

 

  

 

 

 ًظبم ّاحذ ًظبرتی

ثب تْجَ ثَ پیچیذٍ تز ضذى هْسسبت ، ًظبرت  
.یکپبرچَ را ثَ طْر هْثزتزی اًجبم  هی دُذ  

حْسٍ ُبی هختلف فؼبلیت هْسسبت را ثَ طْر اثز 
.ثخص تزی تحت پبیص قزار هی دُذ  

تؼبرض ُبی ثیي اُذاف ًظبرتی اش را ثب ثزخْرد 
.کوتزی ثزطزف هی کٌذ  

. ضفبف تز ّ پبسخگْ تز است  

ثَ دلیل ثشرگ تز ثْدى اسصزفَ جْیی  ُبی ًبضی اس 
هقیبص  استفبدٍ کزدٍ ،ًیزّ ُبی هتخصص تزی را 

.جذة هی کٌذ  

.اس اًجبم اهْر هْاسی جلْگیزی هی کٌذ  

.تخصیص هٌبثغ درآى ثِتز اًجبم هی ضْد  

هْسسَ تحت ًظبرت فقط ثب یک هزجغ در توبص        
.است ّ ثَ یک هزجغ پبسخگْست   

ثزای ًبظزاى ثزّى هزسی ًیش داضتي ارتجبط ثب یک 
 هزجغ ،اًجبم اهْر ّتجبدل ًظز را تسِیل هی 

.کٌذ   

اهکبى  رقبثت هْسسبت ثزای گزیش اس هقزرات 
سختگیزاًَ ثب استفبدٍ ار تفبّت ُبی هقزراتی  هزاجغ 

.  ّجْد ًذارد  

 در ّاکٌص ثَ تغییزات  ّتحْالت ثبسار ُب اًؼطبف 

.پذیز تز است  

ثبر هقزراتی را ثزای هْسسبت تحت ًظبرت کبُص هی 
.دُذ  
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 هَافقاى ٍاگذاری ًظارت باًکی  
 بِ باًک هزکشی

 در هقابل هخالفاى آى 

 ثب٘ه ٔطوعی 

  .ٔطجغ ٘ظبضتی ٘جبقس 

ایجبد تؼبرض ثیي ّظبیف ًظبرتی ّ 
سیبست گذاری پْلی ّدرًتیجَ ًبدیذٍ 

گزفتي اجزای یکی اس ایي دّّظبیف ثَ 
ًفغ دیگزی      

 

در  آسیت پذیزی اػتجبر ثبًک هزکشی 
ّرضکستگی ثبًک ُبصْرت   

رفغ ًیبس ثبًک هزکشی ثَ دستزسی 
سزیغ ّثوْقغ ثَ اطالػبت اس طزیق 

 پیص ثیٌی تزتیجبتی ثب هزجغ ًبظز

کبُص ًیبسُبی دستزسی ثَ اطالػبت 
ثبًک هزکشی ثَ دلیل ایجبد تغییزاتی در 

سیستن ُبی پزداخت اس جولَ سیستن 
 تسْیَ ی ًبخبلص آًی

آسیت پذیز ضذى استقالل ثبًک هزکشی 
 در ًتیجَ ّسؼت یبفتي ًقص آى

 ثب٘ه ٔطوعی

  ٔطجغ ٘ظبضتی ثبقس 

کوک ثَ اجزای هْثز سیبست ُبی پْلی 
ثْیژٍ اس جٌجَ آخزیي هزجغ تبهیي کٌٌذٍ 
ّجٍْ ، ثذلیل دریبفت اطالػبت دقیق ّثَ 
هْقغ در هْرد ّضؼیت ًقذیٌگی ثبًک ُب 

 ّتْاى  ثبسپزداخت ثذُی تْسط آى ُب

 

ارتقبی استقالل ًظبرت ثب سپزدى ایي 
هسئْلیت ثَ  یبًک هزکشی ّ ثب تْجَ ثَ 

 استقالل ثبًک ُب ی هزکشی 

 

پیطگیزی اس سیبسی ضذى اقتصبد در 
کطْرُبی دارای اقتصبد در حبل گذار ّ 

 اقتصبد ُبی ًْظِْر
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 وتایج مطالعٍ میذاوی

وكٛضٞب اظ ٘ظط ؾغح زضآٔس ثٝ 
ؾٝ ٌطٜٚ وكٛضٞبی ثب زضآٔس 
ثبال ،ٔتٛؾظ ٚپبییٗ تمؿیٓ 

.قس٘س  

ثطضؾی ٘كبٖ زاز وٝ ٌعیٙف 
ٔطجغ ٘ظبضتی ،ثٝ اٍِٛی 
زضآٔسی وكٛضٞب ثؿتٍی 

 ٘ساقتٝ

وكٛض  107وكٛض اظ  66زض 
ٔٛضز ثطضؾی ،ثب٘ه ٔطوعی 

 ٔطجغ ٚاحس ٘ظبضتی ثٛز

وكٛض، ػالٜٚ ثط  13زض 
ٚاٌصاضی ٔؿئِٛیت ٘ظبضت ثٝ 
ثب٘ه ٔطوعی ثٝ آٖ ثب٘ه ایٗ 

ٜ قسٜ ثٛز وٝ  اذتیبض زاز
حساوثط اظ یه ٔٛؾؿٝ ثطای 

. ٔكبضوت اؾتفبزٜ وٙس  

وكٛض ٞب % 74ثٝ ایٗ تطتیت 
ثب٘ه ٔطوعی ٔطجغ ٘بظط ثط 

 ثب٘ه ٞب ثٛز

اظ وكٛض ٞب %28ثٙبثطایٗ زض 
وٝ ٘یٕی اظ آٖ ٞب جعء 
وكٛضٞبی ثب زضآٔس ثبال  

ٞؿتٙس،ثب٘ه ٔطوعی ٔطجغ 
.٘بظط ثط ثب٘ه ٞب ٕ٘ی ثبقس  
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اداهِ   

زض وكٛضٞبیی وٝ ثب٘ه ٔطوعی  
 ،ٔطجغ ٘ظبضت ثط ثب٘ه ٞب ثٛز٘س

ا٘ساظٜ ؾیؿتٓ ثب٘ىی وٛچه  
.اؾت  

ٔبِىیت زِٚت زض ؾیؿتٓ ثب٘ىی 
 لبثُ ٔالحظٝ اؾت

حضٛض ثب٘ه ٞبی ذبضجی زض 
ؾیؿتٓ ثب٘ىی وكٛض ثؿیبض  

.ٔحسٚز اؾت  

ثب٘ه ٞب اظ ٘ظط ٌؿتطـ فؼبِیت  
ذٛز زض زیٍط ثرف ٞبی ثبظاض  

ٞبی ٔبِی ، ثٛیػٜ ، زض ثرف ثیٕٝ 
.ثب ٔحسٚزیت ٔٛاجٝ ٞؿتٙس  

ثب٘ه ٔطوعی ثطای اجطای ٚظبیف 
٘ظبضتی اـ تٕبیُ چٙسا٘ی ثٝ 

اتىبی ثٝ ا٘ضجبط ثبظاض اظ عطیك 
 اؾتفبزٜ اظ ٘یطٚٞبی ثبظاض ٘ساضز

زض ایٗ وكٛض ٞب اتىبی ثب٘ه  
ٔطوعی ثیف تط ثٝ عطح ثیٕٝ 

.ؾپطزٜ نطیح اؾت  
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 هزٍری بز تحَالت ساختاری
هَسسات ًظارت هالی چٌذ کشَر   

ایبالت ٔتحسٜ آٔطیىب -1  
(ػٛأُ تؼییٗ وٙٙسٜ ی ٔطاجغ ٘ظبضتی ثب٘ه ٞب)    

 
 ًَع اهتیبس ببًک

 اًذاسُ ی ببًک

تؼلك ببًک بِ ضزکت َّلذیٌگ   
BHCs 
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 ٍجَد ّن پَشاًی بیي ٍظایف
هزاجع ًظارت باًکی در ایاالت هتحذُ   

 فسضاَ ضظضٚ : ٘بظط ؾْٛ  

 

:ٌؿتطٜ ٘ظبضت  

ثب٘ه ٞبی وكٛض % 10حسٚز )ثب٘ه ٞبی ایبِتی ػضٛ
    ُ ْ زاضایی ٞبی و ثب زاضایی وٕتط اظ یه چٟبض

(  ؾیؿتٓ ثب٘ىی  

   ً ٔٛؾؿبت ِٞٛسیٙ  

BHCs 

ً ٞب حضٛض  ٗ   ِٞٛسیٙ ثیكتط ثب٘ه ٞب زض ای
ٗ ٔٛؾؿبت ؛ؾٝ چٟبضْ ثب٘ه .زاض٘س ثب احتؿبة ای

زاضایی ٞبی ؾیؿتٓ ثب٘ىی تحت %90ٞب ثب حسٚز 
ٚ لطاض ٔی ٌیط٘س َ ضظض . ٘ظبضت فسضا  

  

 

 

 

  

 

هَسسِ بیوِ سپزدُ: ًبظز دٍم    

Federal  Deposit Insurance System 

 

:  ٌؿتطٜ ٘ظبضت  

ثب٘ه ٞبی ایبِتی غیط 
 َ ػضٛ ؾیؿتٓ فسضا

ُ حسٚز  % 60ضظضٚقبٔ
ثب٘ه ٞبی آٖ وكٛض ثب  

 ٓ زاضایی حسٚز یه پٙج
وُ زاضایی ٞبی ؾیؿتٓ  

   ثب٘ىی آٖ وكٛض

:٘بظطاَٚ  ازاضٜ ذعا٘ٝ زاضی وُ   

Office of the Comptroller of the Currency 

 

:ٌؿتطٜ ٘ظبضت  

 ٔٛؾؿبتی وٝ أتیبظ ثب٘ه ایبِتی ضا زضیبفت ٔی وٙٙس 

قبُٔ ثب٘ه ٞبی ثعضٌی وٝ حسٚز یه چٟبضْ ؾیؿتٓ ثب٘ه ضا تكىیُ ٔی   زٞٙس  .  

.٘بظطاٖ فسضاَ الیٝ ی ٘ظبضتی زیٍطی ثطای ثب٘ه ٞبی ایبِتی ٔحؿٛة ٔی قٛ٘س  
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 هباحث هطزح بز ای باسًگزی سیستن ًظارت هالی ایاالت هتحذُ

 َ ثطضؾی اضظـ ٟ٘بیی اعالػبت ٘ظبضتی ثطای فسضا
،اظ ٘ظط وٕه ثٝ (قبُٔ ضتجٝ ٞب ی  ٘ظبضتی)ضظضٚ

 اجطای ؾیبؾت ٞبی پِٛی ٚپیف ثیٙی ٞب

ثطضؾی زضجٝ ی زض ٞٓ تٙیسٌی ؾیبؾت ٞبی پِٛی 
ٚثب٘ىی ثٝ ٔفْٟٛ حؿبؾیت  التهبز ٚؾیؿتٓ 
ثب٘ىی ٘ؿجت ثٝ   تغییطات ٘طخ ٞبی ثٟطٜ ٚ٘یع 

 ٘ؿجت ثٝ تحٛالت یىسیٍط

ثطضؾی ایٗ ٔٛضٛع وٝ آیب ضاٜ حُ وبٞف ٞعیٙٝ 
ٞبی لبثُ تٛجٝ ؾیؿتٓ جبضی ٘ظبضت ٔبِی ایبالت 

ٔتحسٜ ایجبز ، یه ؾیؿتٓ ٚاحس ٘ظبضتی ثطای 
 تسٚیٗ ٔمطضات ٚ٘ظبضت اؾت؟ 

 ثطضؾی پیبٔسٞبی ٘بٔغّٛة احتٕبِی  ٚاٌصاضی ٚظیفٝ

ٚ ،ٔثُ  َ ضظض : ٘ظبضت ثط ثب٘ه ٞب ثٝ فسضا  

ٖ اٞساف والٖ التهبزی ثطای اٞساف ٘ظبضتی ٚثطػىؽ  ٞعیٙٝ ٕ٘ٛز  

 ؾٛءاؾتفبزٜ اظ اذتیبضات ثیف اظ حس  

 پٟٙبٖ وطزٖ  ٘بتٛا٘ی ثركی اظؾیؿتٓ ثطای ثبظپطزاذت 

 ثسٞی ٞبیف 

ایجبز ا٘حطاف زض ٘طخ ٞبی ثٟطٜ ثٝ ٔٙظٛض افعایف   

ـ زاضایی ٞب  ؾٛز ثب٘ه ٞب یب اضظ

ـ ٞبی غیط وبضقٙبؾب٘ٝ  ْ ٞب ثب ضٚ  ٚازاض وطزٖ ثب٘ه ٞب ثٝ پطزاذت ٚا
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 بزرسی علل ًاکارآهذی 
( FSA   هَسسِ ی خذهات ًظارتی اًگلستاى(  

اظ ایٗ ضٚ، ٘ظبضت ثط ػّٕىطز ٞط ثٍٙبٜ  ٚٔسیطیت ٔٛثط ضیؿه آٖ ضا  .ثٛز“ذٛز انالحی ثبظاض”ضٚیىطز تبضیری ٔٛؾؿٝ ٔجتٙی ثط 
ٚثٝ ؾالٔت ؾیؿتٓ ثب٘ىی ثٝ ػٙٛاٖ وُ آٖ ٌٛ٘ٝ وٝ ٔی ثبیؿت،تٛجٝ ٘ساقت. ٚظیفٝ ی انّی ذٛز ٔی  زا٘ؿت  

اِٚٛیت زازٖ ثٝ وفبیت ؾیؿتٓ ٞب ٚضٚیٝ ٞب ٘ؿجت ثٝ ٔسَ ٞبی تجبضی ٚاؾتطاتػی ٞبی ٔٛؾؿبت ٔبِی اظ جّٕٝ ٚیػٌی ٞبی  

.ضٚیىطز یبز قسٜ ، ثٛز  

اظ  .زض ضٚیىطز یبز قسٜ ،ٍٞٙبْ اضظیبثی ٔسیطاٖ ثطای ا٘تهبة ،ؾالٔت ٚنسالت آٖ ٞب ٔؼیبض انّی ثطای تبییسآٖ ٞب لطاض ٔی ٌطفت
 ایٗ ضٚ، نالحیت قغّی افطاز زض حبقیٝ لطاض ٔی ٌطفت

ٚتجبزَ اعالػبت ثٝ ذٛثی ا٘جبْ  .ثیٗ ثب٘ه ٔطوعی اٍّ٘ؿتبٖ ٚ ٔٛؾؿٝ ذسٔبت ٘ظبضتی ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ  الظْ ثٛز،تؼبُٔ ٚجٛز ٘ساقت
.ٕ٘ی ٌطفت  
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 ساختار جذیذ باًک هزکشی اًگلستاى                 

 

 

   ثب٘ه ٔطوعی اٍّ٘ؿتبٖ

 

 

 هزجغ همزرات احتیبعی 

Prudential Regulatory Authority 

PRA 

  

 هزجغ حوبیت اس هصزف  کٌٌذُ ٍببسارّب

CPMA                                                
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 ساختار حاکویتی  -2ًوَدار 

 باًک هزکشی اًگلستاى

 

 ببًک هزکشی اًگلستبى

 ”ّیبت داٍری هذیزاى“

The Court of Directors 

 
 کویتِ ثببت هبلی

Financial Stability 
Committee 

 کویتِ هذیزاى غیز هَظف

Non-Executive 
Directors 

Ned Co 

 کویتِ سیبست پَلی 

The Monetary Policy 
Committee 

 کميته ریسک وحسابرسی

Audit and Risk 

Committee 

 کميته پرداخت ها

Remuneration 

Committee 
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 َیات دايری مذیزان     

،تطویت اػضب ٚ ٚظبیف  2009ٚ 1998پؽ اظ ثبظٍ٘طی لبٖ٘ٛ ثب٘ىی اٍّ٘ؿتبٖ زض ؾبَ ٞبی 
 :ثٝ قطح ظیطتغییط یبفت1946ٞیبت زاٚضی ٔسیطاٖ ، ٘ؿجت ثٝ لبٖ٘ٛ ؾبَ 

 وبٞف زازٜ قس؛ 12ثٝ  19ثب ٔسض٘یعٜ وطزٖ ػّٕیبت ٞیبت،تؼساز اػضبی آٖ اظ •
ٔمطض ٌطزیس اوثطیت  ثب اػضبی غیط ٔٛظف ثبقس؛ضئیؽ وُ ثب٘ه ٚ زٚٔؼبٖٚ ٚی وٝ ثطای ٔست •

ؾبَ ا٘تربة قسٜ ٚػضٛیت ٍٕٞی آٖ ٞب لبثُ تجسیس ٘ظط 3ٔسیط غیط ٔٛظف وٝ ثطای  9ؾبَ 5ٚ
اؾت اػضبی ٞیبت ٔسیطاٖ ضا تكىیُ ٔی زٞٙس؛یىی اظ ایٗ ٔسیطاٖ تٛؾظ ذعا٘ٝ زاضی ثٝ ضیؽ 

 .ٞیبت ٔؼطفی ٔی قٛز
ٚظیفٝ ی آٖ اضتجبعی ثب تٙظیٓ ؾیبؾت  .ثبض زض ؾبَ تكىیُ جّؿٝ ٔی زٞس 7ایٗ ٞیبت حسالُ •

 پِٛی ٘ساقتٝ ٚٔٛاضز ظیط ضا زض ثط ٔی ٌیطز   

 تؼییٗ اٞساف ٚ اؾتطاتػی ٞبی ثب٘ه ٔطوعی -          

 اعٕیٙبٖ یبفتٗ اظ اثطثركی وبضوطز ثب٘ه ٔطوعی -             
 اعٕیٙبٖ یبفتٗ اظ اثط ثركی حساوثطی ٔٙبثغ ثب٘ه ٔطوعی-             
 .ثبظٍ٘طی اؾتطاتػی ثب٘ه زض ضاثغٝ ثب اٞساف ثجبت ٔبِی -             
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کویتِ ثبات هالی   

ایٗ وٕیتٝ زض ثس٘ٝ حبوٕیتی ثب٘ه ٔطوعی اٍّ٘ؿتبٖ ٚاظ ٞیبتی •
 .ٔٙكؼت ٔی قٛز”ٞیبت زاٚضی ٔسیطاٖ ”تحت ػٙٛاٖ 

 11:تؼساز اػضب •
 ضئیؽ وُ ثب٘ه ٔطوعی: ضئیؽ وٕیتٝ•
 ػضٛ غیط ثب٘ىی5ٔسیط اجطایی ثب٘ه ٚ 6: تطویت اػضب•
 .ٕ٘بیٙسٜ ذعا٘ٝ زاضی ثسٖٚ حك ضای زض جّؿبت آٖ قطوت ٔی وٙس•
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 يظایف ي اختیارات کمیتٍ ثثات مالی

 ٚظبیف
اضظیبثی ٔمطضات احتیبعی زض ؾغح والٖ ٚ ثب ضٚیىطز ثٟجٛزثركیسٖ ثٝ پبیساضی ؾیؿتٓ ٔبِی اظ ضاٜ ٔكرم  

ثٛیػٜ، زض ظٔبٖ چطذف زٚضٜ ٞبی ) وطزٖ ضیؿه ٞبی وّی آٖ ٚ٘یع تكریم ثی تؼبزِی ٞبی زٚضٜ ای 
 :وٝ ٕٔىٗ اؾت ٞط اظ چٙس ٌبٜ ضخ زٞٙس اظ ضاٜ ٞبی ظیط ( التهبزی

پبیف ؾبٔب٘ٝ ٔبِی قبُٔ قٙبؾبیی ضیؿه ٞبی ٘ٛ ظٟٛض ٚ ثی تؼبزِی ٞبی زٚضٜ ای زض ؾغح وّی ؛ 

 ْٟٛاضظیبثی وبضوطز زٚٔطجغ تسٚیٗ ٔمطضات احتیبعی ٚحٕبیت اظ ٔهطف وٙٙسٜ ٚثبظاضٞب، اظ ٘ظط ثبظٍ٘طی ٔؿتٕط ٔف
 ثجبت ٔبِی؛

 ثٝ ٔٙظٛض قٙبذت  فؼبِیت ٞبیی وٝ اظ لبثّیت  اجطا  زض ثركی وٝ تحت ٘ظبضت )پبیف ضػبیت حس ٚٔطظ ٞبی ٔمطضاتی
ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ٔٙبؾت   ""PRA"  ٚCPMA"لطاض ٘ساضز ثطذٛضزاض٘س ٚ٘یع حهَٛ اعٕیٙبٖ اظ ایٗ وٝ ٔؿئِٛیت ٞب ثیٗ  

 ؛(تفىیه قسٜ ثبقس
تالـ ثطای یبفتٗ ظٔیٙٝ ٞبی وبضی ای وٝ ثب٘ه ٔطوعی ثٝ وٕه آٖ ٞب ثتٛا٘س ثط ثجبت ٔبِی تبثیط ٌصاض ثبقس؛ 

 اضظیبثی وبضآٔسی ٔجٕٛػٝ اثعاض ٞبی احتیبعی وٝ تٛؾظFPC""  ٝزض ؾغح والٖ ثٝ وبض ٌطفت 
 .ٔی قٛز

 ٝا٘جبْ ٕٞبٍٞٙی ٞبی الظْ ثطای ٞٓ ؾٛیی زٚ ٔٛؾؿ”PRA “ٚ“CPMA“زض ضاثغٝ ثب یه ٔمطضات ذبل 

 اذتیبضات
 ٝاضائٝ پیكٟٙبز زض ٔٛضز السأبت ذبنی ٔثُ تغییط ٔمطضات ث”PRA“ٚ“CPMA“ 
اضائٝ پیكٟٙبز ثٝ ٞیبت زاٚضی ٔسیطاٖ زض ٔٛضز ٔؿئِٛیت ٞبی ذبل ثب٘ه ٔطوعی ٔثُ تؼییٗ شذیطٜ ٘مس 
  ٝاضائٝ پیكٟٙبز ثٝ ذعا٘ٝ زاضی زض ٔٛضز تغییط حسٚز ٚثغٛض ٔمطضاتی اثعاضٞبی احتیبعی وٝ زض ؾغح والٖ ثٝ وبض ٌطفت

 .ٔی قٛز
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 کمیتٍ مذیزان غیز مًظف
“Ned Co” 

ثٝ وٕیتٝ ی فطػی  "ٞیبت زاٚضی ٔسیطاٖ"،ٚظبیف انّی 1998ثٝ ٔٛجت لبٖ٘ٛ ثب٘ىی ؾبَ •
        ایٗ وٕیتٝ فطػی تحت ػٙٛاٖ .ٔسیط غیط ٔٛظف ٚاٌصاض قسٜ اؾت 9ای ٔتكىُ اظ 

"Ned Co."  یبnon-executive directors committee   ٝٚظبیف ظیط ضا ث
 :ػٟسٜ زاضز

  ثبظٍ٘طی ٔؿتٕطػّٕىطز ثب٘ه ٔطوعی زض ضاثغٝ ثب اٞساف ٚ اؾتطاتػی ٞب ی تؼییٗ قسٜ تٛؾظ
 ٞیبت زاٚضی؛

پبیف حسی وٝ زضآٖ، اٞساف ٔمطض ٔسیطیت ٔبِی ثب٘ه تحمك پیسا ٔی وٙٙس. 
 ثبظٍ٘طی ٔؿتٕطوٙتطَ ٞبی ٔبِی زاذّی ثب٘ه اظ ٘ظطایجبزاعٕیٙبٖ زض ٔٛضز اجطای ٔٙبؾت أٛض

 ثب٘ه؛

ٖتؼییٗ حمٛق ،ٔعایب ٚ ثبظ٘كؿتٍی اػضبی ٞیبت زاٚضی ٔسیطا 

  ٝثبظٍ٘طی فطآیٙس ٞبیی وٝ وٕیتٝ ؾیبؾت پِٛی ز٘جبَ ٔی وٙس اظجّٕٝ تؼییٗ ایٗ وٝ آیب وٕیت
ؾیبؾت پِٛی، اعالػبت ٔٙغمٝ ای ثركی ٚزیٍط اعالػبت ٔٛضز ٘یبظضا ثطای تسٚیٗ ؾیبؾت پِٛی 

 .ٌطزآٚضی وطزٜ اؾت
تؼییٗ قطایغی وٝ اػضبی وٕیتٝ ی ؾیبؾت پِٛی  ٔٙترت  ذعا٘ٝ زاضی ثبیس ٚاجس آٖ ثبقٙس. 
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 کمیتٍ سیاست پًلی     

را بِ ػٌَاى یکی اس کویتِ ّبی ببًک هزکشی   کویتِ سیبست پَلی، 1998لبًَى سبل •

 .تؼییي  ًوَد ٍچْبرچَبی را بزای ػولیبتص هطخص کزد

ػضٛ زیٍط وٝ تٛؾظ   4ضئیؽ وُ ٚ زٚ ٔؼبٖٚ ٚی ،زٚ ٔسیط اجطایی ٚ:اػضبی ایٗ وٕیتٝ ػجبضتٙس اظ•

 .ذعا٘ٝ زاضی ٔٙهٛة ٔی قٛ٘س

وٕیتٝ ی ٔسیطاٖ غیط ٔٛظف، ضٚیٝ ٞبیی ضا وٝ تٛؾظ وٕیتٝ ؾیبؾت پِٛی ز٘جبَ ٔی قٛز تحت  

 .ٔطالجت لطاض ٔی زٞس

ثٝ ٔٛجت لبٖ٘ٛ یبز قسٜ  ،اٞساف ثب٘ه زض ضاثغٝ ثب ؾیبؾت پِٛی، حفظ ثجبت لیٕت ٞب ٚ زض پی آٖ 

 .حٕبیت اظ ؾیبؾت ٞبی التهبزی زِٚت قبُٔ اٞساف آٖ ثطای ضقس التهبزی ٚ اقتغبَ اؾت

 .زِٚت حسالُ ،یه ؾبَ یه ثبض اٞساف ذٛز ضا زض ٔٛضز قبذم ٞبی التهبزی یبز قسٜ اػالْ ٔی وٙس

 .زاقتٝ ثبقسایٗ وٕیتٝ حسالُ ٞط ٔبٜ یه ثبض ثبیس جّؿٝ 
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 مزجع تذيیه مقزرات احتیاطی 

ثب٘ه ٔطوعی اٍّ٘ؿتبٖ تبؾیؽ ( Subsidiary)، ثٝ ػٙٛاٖ قطوت تبثؼٝ  "PRA"ٔطجغ ٔمطضات احتیبعی  •
 .ذٛاٞس قس

ٚثیٕٝ (یب ثب٘ه ٞبی ؾطٔبیٝ ٌصاضی)ثب٘ه ٞب ٚ زیٍط ٔٛؾؿبت ؾپطزٜ پصیط ،ٚاؾغٝ ٌطاٖ ،حك اِؼُٕ وبض ٞب •
اظ ٔحُ حك ػضٛیت ٞبی  ، "PRA". ٌطاٖ تحت ٘ظبضت ایٗ ٔطجغ لطاض زاقتٝ ٚ تبثغ ٔمطضات آٖ ٔی ثبقٙس

 .زضیبفتی اظ ٔٛؾؿبت  تحت ٘ظبضت تبٔیٗ ٔبِی ٔی قٛز
اضتمبی ثجبت ٚ اجطای ػّٕیبت ٔحتبعب٘ٝ ؾبٔب٘ٝ ٔبِی اظ عطیك تسٚیٗ ٚاجطای  "PRA"ٞسف انّی  .  •

 ٔمطضات وبضآٔس احتیبعی اؾت
•PRA" ػالٜٚ . ٔؿئَٛ زازٖ ٔجٛظ تبؾیؽ ثٝ  ٔٛؾؿبتی اؾت وٝ زض حٛظٜ لب٘ٛ٘ی آٖ تؼطیف قسٜ اؾت

ثطایٗ ، اظ اذتیبض ضٚـ ٔٙس وطزٖ فؼبِیت ٔٛؾؿبت؛ ٘ظبضت ثط فؼبِیت آٖ ٞبٚا٘جبْ الساْ ٞبی تٙجیٟی زض  
 .ٔٛضز ٔٛؾؿبت ٔترّف تحت ٘ظبضت ذٛز ٘یع ثطذٛضزاضاؾت

ٌصاقتٝ قسٜ  "PRA"ٔؿئِٛیت تسٚیٗ ٔمطضات ٚ٘ظبضت ثط ؾیؿتٓ ٞبی پطزاذت ٚتؿٛیٝ ٘یع ثطػٟسٜ ی •
 اؾت

ٞٙٛظ ٘ىبتی ٚجٛز زاضز وٝ ٔی ثبیؿت زض ٔٛضز   "PRA"زض ٔٛضز ؾبذتبض لب٘ٛ٘ی ثطای ٚظبیف ٚاذتیبضات  •
اٌطچٝ ایٗ ٔٛؾؿٝ اظ ٘ظط ػّٕیبتی، اظ ثب٘ه ٔطوعی اٍّ٘ؿتبٖ ٔؿتمُ اؾت ، ثب .آٖ ٞب تهٕیٓ ٌیطی قٛز

اظ یه ؾٛ زض ٔٛضز ٔؿبیُ ازاضی ثٝ  ٞیبت زاٚضی ٔسیطاٖ پبؾد ٌٛ  .ایٗ ٚجٛز ، ثب آٖ اضتجبط ٘عزیىی زاضز
اظ ؾٛی زیٍط، زض ٞیبت .ضییؽ ٚ ٔسیطػبُٔ آٖ اظ ٔسیطاٖ اجطایی ثب٘ه ٔطوعی اٍّ٘ؿتبٖ ذٛاٞٙس ثٛز. اؾت 

،اوثطیت ثب اػضبی غیط ٔٛظفی اؾت وٝ ٍٕٞی تٛؾظ ذعا٘ٝ زاضی ٔٙهٛة ٔی قٛ٘س ٚ   "PRA"ٔسیطٜ  
ثب٘ه ٔطوعی اٍّ٘ؿتبٖ ٚ وٕیتٝ ؾیبؾت ٌصاضی ٔبِی ٞیچیه ثٝ عٛض ضؾٕی زاضای ایٗ اذتیبض وٝ ثطای آٖ 
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 هزجع حوایت اس هصزف کٌٌذُ ٍباسار ّا

ٔطجغ  "پؽ اظ ا٘جبْ انالحبت پیكٟٙبزی ذعا٘ٝ زاضی ، ثرف ٔطثٛط ثٝ ثبظاض ؾطٔبیٝ ثٝ ٔٛؾؿٝ ی جسیسی تحت ػٙٛاٖ•

 .ٚاٌصاض ٔی ٌطزز  "حٕبیت اظ ٔهطف وٙٙسٜ ٚثبظاض ٞب

 .اػضبی ٞیبت ٔسیطٜ ی ایٗ ٔٛؾؿٝ ثب اوثطیت ٔسیطاٖ غیط اجطایی تٛؾظ ذعا٘ٝ زاضی ٔٙهٛة ٔی قٛ٘س•

ٞعیٙٝ ٞبی ٔٛؾؿٝ ی ٔٛضز ثحث اظ ٔحُ وبضٔعز ٞبی . ػضٛ غیط ضؾٕی ایٗ ٔٛؾؿٝ ذٛاٞس ثٛز "PRA"ٔسیط ػبُٔ •

 .زضیبفتی اظ ٔٛؾؿبت تحت ٘ظبضت تبٔیٗ ٔی قٛز

یىی اظ اٞساف ٟٔٓ ایٗ ٔطجغ ٘ظبضتی زض وٙبض زیٍط ٚظبیف پیف ثیٙی قسٜ ثطای آٖ، وؿت اعٕیٙبٖ اظ ٚجٛز اػتٕبز زض  •

 .  ثبظاضثب ٘ظطزاقت ذبل ثٝ حٕبیت اظ ٔهطف وٙٙسٌبٖ ٚ ؾالٔت ثبظاض اؾت

وٝ ایٗ .لطاض ٔی ٌیطز ""CPMAٞسایت ثبظاض ٞب اظ ٘ظط ػّٕیبتی زض حٛظٜ ی ٔسیطیت ٔجعایی زضثركی اظ ٔٛؾؿٝ ی   •

 .ثرف زض اٍّ٘ؿتبٖ حٛظٜ ای ٔؼبزَ ٔطجغ ثبظاض ٞب ٚاٚضاق ثٟبزاض اتحبزیٝ اضٚپب اؾت 

 .  ضبثغٝ ٔٙس وطزٖ ثٛضؼ ٞب ٚزیٍط ثبظاض ٞب تٛؾظ ایٗ ثرف ا٘جبْ ٔی قٛز•

• CPMA ػالٜٚ ثطایٗ، اظ اذتیبض  .اؾت وٝ زض حٛظٜ لب٘ٛ٘ی آٖ تؼطیف قسٜ ا٘س ٔؿئَٛ زازٖ ٔجٛظ تبؾیؽ ثٝ  ٔٛؾؿبتی

ضٚـ ٔٙس وطزٖ فؼبِیت ٔٛؾؿبت؛ ٘ظبضت ثط فؼبِیت آٖ ٞبٚا٘جبْ الساْ ٞبی تٙجیٟی زض ٔٛضز ٔٛؾؿبت ٔترّف تحت  

 .٘ظبضت ذٛز ٘یع ثطذٛضزاضاؾت
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 تحَالت ساختار ساسهاى ًظارت کشَر ّای ارٍپایی

زض وكٛضٞبی إِٓبٖ ٚفطا٘ؿٝ ؾبذتبض ٘ظبضتی ثٝ ٌٛ٘ٝ ای اؾت وٝ ثٝ زِیُ اضتجبط ٘عزیه ثیٗ ثب٘ه ٔطوعی •
ٚٔٛؾؿٝ ٘بظط، تجبزَ اعالػبت ثیٗ ؾیبؾت ٌصاض پِٛی ٚ٘بظط ثب٘ىی ثرٛثی ا٘جبْ قسٜ ٚایٗ ٔؿبِٝ ذٛز یىی 

 .اظ زالیُ پبییٗ ثٛزٖ تبثیط ثحطاٖ زض اضٚپب ٚٔٛفمیت ؾطیغ تط آٖ وكٛض ٞب زض ٟٔبض آٖ ٔحؿٛة ٔی قٛز
ثب ایٗ ٚجٛز، اضٚپب ییبٖ ثبٚض زاض٘س وٝ ثحطاٖ ٔبِی، ٘بضؾبیی ٞبی ٟٔٓ ٔطثٛط ثٝ ؾبذتبض ٔٛؾؿبت تسٚیٗ •

اظ ایٗ ضٚ،  ثٝ ٔٙظٛض یبفتٗ ضاٞىبض ٔٙبؾت، زض اضٚپب ، .وٙٙسٜ ی ٔمطضات ٚ ٘بظطضا حسالُ ، زض اضٚپب آقىبض وطز
ٌطٜٚ ٔؿتمّی ثٝ ضیبؾت ضییؽ ثب٘ه ٔطوعی فطا٘ؿٝ ٔٛظف قس پیكٟٙبزٞبی ذٛز ضا زض ٔٛضز چٍٍٛ٘ی 

افعایف ٕٞىبضی وكٛضٞبی اضٚپبیی ثطای تمٛیت ثجبت ٔبِی ٚ ٘یع ثٟتطیٗ ؾبذتبض ٘ظبضتی ثطای ٔٛؾؿبت 
 .ٔبِی اضٚپب اضائٝ ٕ٘بیس

تٛؾظ ضئیؽ ٌطٜٚ یبز قسٜ ،ثٝ ثب٘ه ٔطوعی اضٚپب اضائٝ قس،یىی اظ ٟٔٓ  2009زض ٌعاضقی وٝ زض غا٘ٛیٝ ی •
تطیٗ ٘بضؾبیی ٞب ، ٘جٛز یه ؾبذتبض یب ؾبظٚوبض ضؾٕی ثطای پبیف ثجبت ٔبِی ٚحهَٛ اعٕیٙبٖ اظ ٚجٛز آٖ 

 .زض ؾغح والٖ اػالْ قس
ٔكىُ ثعضي زیٍط ؾبذتبض ٔٛؾؿٝ تسٚیٗ وٙٙسٜ ی ٔمطضات ٚ٘بظط ثٛیػٜ، زض ٔٛضز ٔٛؾؿبت ٔبِی تكریم  •

زض ٚالغ ٔؿبِٝ ی انّی ایٗ ثٛز وٝ ٔمطضات اضٚپب ثب٘ه ٞبضا ٔجبظ ٕ٘ٛزٜ وٝ ثب اؾتفبزٜ اظ ؾیؿتٓ   .  زازٜ قس
"Pass Porting"  ایٗ زضحبِی اؾت وٝ زضٔٛضز ایٗ وٝ  .زض تٕبٔی وكٛضٞبی اضٚپبیی آظازا٘ٝ  فؼبِیت وٙٙس

٘تیجٝ ی ایٗ . آیب زض وكٛضٞب ٔمطضات ٚ٘ظبضت زض ؾغح ػبِی ٕٚٞبًٞٙ ٚجٛز زاضز اعٕیٙبٖ حبنُ ٕ٘ی قٛز 
ضٚیٝ ایٗ اؾت وٝ تٕبٔی ٞعیٙٝ ٞبی ٚضقىؿتٍی ثب٘ه ٞب زض ٞط ٘مغٝ اظ اضٚپب وٝ ؾغح ٘ظبضت زض آٖ پبییٗ 
تط اظ ؾغح ٘ظبضت زض وكٛض ٔیعثبٖ اؾت ٔی ثبیؿت تٛؾظ وكٛض ٔیعثبٖ ٚثٝ ػجبضت زیٍط ٔبِیبت زٞٙسٌبٖ 

 .  آٖ وكٛض تبٔیٗ قٛز
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 ادامٍ
قٛضای ضیؿه   "ثٝ ٔٙظٛض ضفغ ایٗ ٔكىُ ثب پیكٟٙبز ٌطٜٚ ،ایجبز قٛضایی تحت ػٙٛاٖ•

ٚظیفٝ ایٗ .ٔٛضز تهٛیت لطاض ٌطفت"The European Systemic Board"ؾیؿتٕی اضٚپب 
قٛضا زض ٔطحّٝ اَٚ ،پبیف ٚاضظیبثی تٟسیسٞبی فطاضٚی  ثجبت ٔبِی ، زض ٔطحّٝ ثؼس ، قٙبؾبیی 

ٚاِٚٛیت ثٙسی ضیؿه ٞب ٚ زضٔطحّٝ پبیب٘ی  ٞكساض ثٝ ؾیبؾت ٌصاضاٖ ٚ٘بظطاٖ اؾت ، زضٞط  
 .ٔٛضز وٝ ضطٚضت ایجبة ٔی وٙس

وكٛض   27ضییؽ ثب٘ه ٔطوعی اضٚپب،ضٚؾبی ثب٘ه ٞبی ٔطوعی : اػضبی ایٗ قٛضا ػجبضتٙس اظ•
 .اضٚپبیی ٚضٚؾبی ؾٝ ٔٛؾؿٝ ی ٘ظبضتی وٝ زض ظیط زض ٔٛضز آٖ ٞب تٛضیح زازٜ ٔی قٛز

•  

 The European System of Financial"ؾیؿتٓ ٘ظبضت ٔبِی ؾیؿتٓ اضٚپب •

Supervision": 

•  

ایجبز قٛز، اضتمبی ویفی ٘ظبضت زض ؾغح  2009ٞسف اظ ایجبز ایٗ قٛضا وٝ لطاض ثٛز تب پبیبٖ ؾبَ •
، زازٖ اذتیبضات ثیكتط   " "Supervisory collegeّٔی اظ عطیك تبؾیؽ ٔجٕغ ٘بظطاٖ

ٚؾبظٌبض تط ثٝ ٘ظبْ ٞبی ٘ظبضتی ٚتٙجیٟی  ثٝ ٔٙظٛض ٘ظبضت ثطآٖ ٌطٜٚ اظ ثٍٙب ٜ ٞبی فؼبَ زضاضٚپب 
ایٗ قٛضا ثٝ ؾٛی یىؿبٖ ٕ٘ٛزٖ ٔمطضات زض ؾغح اضٚپب ٚاظ .اؾت وٝ فؼبِیت ثطٖٚ ٔطظی زاض٘س 

 .ثیٗ ثطزٖ تفبٚت ٞبی ٟٔٓ زض ؾغح وكٛض ٞب پیف ٔی ضٚز
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 سیستم وظارت مالی اريپا
The European System of Financial Supervision  

 ٞیبت ضیؿه ؾیؿتٕی اضٚپب ؾیؿتٓ اضٚپبیی ٘ظبضت ٔبِی
 ثٝ ضیبؾت ضئیؽ ثب٘ه ٔطوعی اضٚپب

وٕیتٝ 
 اضٚپبیی

ضٚؾبی ؾٝ 
ٔٛؾؿٝ 

٘بظط 
ثیٕ)اضٚپبیی

ٜ ،ثب٘ه 
ٚاٚضاق 

(ثٟبزاض  

اػضبی 
ثب٘ه 

ٔطوعی 
اضٚپب 
ٚؾیؿ

تٓ ثب٘ه 
ٞبی 
یٔطوع  

٘ظبضت 
احتیبعی 
زض ؾغح 

 والٖ

 سیستن ًظبرت

 ارٍپبیی

ٔٛؾؿٝ 
٘بظط ثط 
اٚضاق 

زض ر  ثٟبزا
 ُ ؾغح و

 اضٚپب

ٔٛؾؿٝ 
٘بظط ثط 
ثیٕٝ زض 
ؾغح 

 وُ اضٚپب

ٔٛؾؿٝ 
٘بظط ثط 
ثب٘ه ٞب 
زض ؾغح 
 وُ اضٚپب

ٔٛؾؿٝ 
٘بظط ثط 
اٚضاق 

ثٟبزاض زض 
ؾغح ٞط 

 وكٛض

ٔٛؾؿٝ 
٘بظط ثط 
ٝ زض  ثیٕ
ؾغح 

ٞط 
 وكٛض

ٔٛؾؿٝ 
٘بظط ثط 
ثب٘ه ٞب 

زض 
ؾغح 

ٞط 
 وكٛض

اعالػبت زض 
ٔٛضز 

تحٛالت زض 
 ؾغح ذطز

ٞكساض اِٚیٝ 
 ضیؿه

٘ظبضت 
احتیبعی 
زض ؾغح 

 ذطز
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 تزرسی گذرای اَمیت سیستم تاوکی در کشًر

ٔیّیبضز ضیب280347َ:تِٛیس ٘بذبِم ّٔی ثٝ لیٕت جبضی  

ٔیّیبضز ضیبَ 1944362:وُ ٔغبِجبت ؾیؿتٓ ثب٘ىی اظ ثرف ٞبی زِٚتی ٚغیط زِٚتی  

ٔیّیبضز ضیب462105َ:اضظـ جبضی ثبظاض ؾٟبْ زض پبیبٖ زٚضٜ   

( 1386اظ ٕ٘ب ٌط ثب٘ه ٔطوعی ،آٔبضٞب ٔطثٛط ثٝ ؾبَ )   

 

 

 ا٘ساظٜ زاضایی ٞبی ؾیؿتٓ ثب٘ىی ثٝ نٛضت زضنسی اظ تِٛیس ٘بذبِم زاذّی

 67%  

٘ساظٜ زاضایی ٞبی ؾیؿتٓ ثب٘ىی ثٝ نٛضت زضنسی اظ وُ زاضایی ٞبی ؾیؿتٓ ٔبِیا  

80%  

13/ژوئيه/21  
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 ادامٍ
:٘یطٚ ٞبی ثبظاض ٚزضجٝ زضٌیط ثٛزٖ آٖ ٞب زض ؾیؿتٓ ثب٘ىی/٘مف زِٚت     

ثب ٚجٛز ٚاٌصاضی تؼسازی اظ ثب٘ه ٞب ثٝ ثرف ذهٛنی ،ثٝ زِیُ ػسْ اؾتمالَ ثب٘ه  
ٔطوعی ٚ٘یع ٘بٔٙبؾت ثٛزٖ حبوٕیت قطوتی ثب٘ه ٞبی ٚاٌصاض قسٜ،ٞٙٛظ زِٚت ٘مف  

  .ٟٕٔی زض تهٕیٓ ؾبظی ٚتهٕیٓ ٌیطی ٞبی آٖ ٞب ایفب ٔی وٙس

 ؾبذتبض نٙؼت ثب٘ه زاضی اظ ٘ظط زضجٝ آظازی ثب٘ه ٞبی جسیس 

 ٚیب ٚضٚز  ثب٘ه ٞبی ذبضجی ثٝ ؾیؿتٓ ٔبِی

 ؾطٔبیٝ اِٚیٝ ثب٘ه ٞب ثسٖٚ پكتٛا٘ٝ ػّٕی یه ثبض وبٞف ٚثبض زیٍط افعایف زازٜ 

.قس  

اػغبی ٔجٛظ ثٝ ثب٘ه ٞب ٔتٛلف قسٜ ثٛز،زض ؾبَ ٞبی  1386-1384ؾبِٟبی   

. اذیط ضٚیٝ تغییط ٕ٘ٛزٜ ٚضٚ٘س ٔجٛظ زٞی آؾبٖ تط قس   

وٝ اظ انَٛ ٟٔٓ  ”فطنت ثطاثط یطای ضلبثت ”افعایف ذبضج اظ ػطف ؾطٔبیٝ اِٚیٝ ثب٘ه ٞب ؾجت قس وٝ ثٝ انُ 
.تجبضت اؾت ِغٕٝ ٚاضز قٛز  

. ٚضٚز ثب٘ه ٞبی ذبضجی ثٝ وكٛض ثٝ زالیُ ٔرتّف ا٘جبْ ٕ٘ی قٛز  
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 کاستی ّای ساختار ًظارتی باًک هزکشی

 ٘جٛز ٔؼب ٚ٘ت ٔرتم ٘ظبضت زض ثب٘ه ٔطوعی•
 ٘ب وبضآٔسی فطآیٙس تهٛیت ٔمطضات ٘ظبضت•
تؼبضو ثیٗ ٔمطضات ٔطثٛط ثٝ ؾیبؾت ٞبی پِٛی ثب ٔمطضات احتیبعی ٔطثٛط  •

 .ثٝ ؾالٔت ثجبت ؾیؿتٓ ثب٘ىی ٚلطثب٘ی قسٖ یىی ثٝ ٘فغ زیٍطی 
یىی اظ زالیُ ٟٔٓ ثطٚظ ایٗ ٔكىُ ایٗ اؾت وٝ ٔؼٕٛال ٔؿئِٛیت ٞط زٚ •

 .ثرف ٘ظبضت ٚاػتجبضات ثٝ فطز ٚاحسی اظ ٞیبت ػبُٔ ٚاٌصاض ٔی قٛز
 :ثطای زضن ثٟتط ٔغّت ثٝ تهٛیط ثؼس تٛجٝ قٛز
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 ضَرای پَل ٍاػتببر

کویسیَى اػتببری بِ ریبست لبئن همبم 
 ببًک هزکشی

تصوین سبسی ّبی 
هزبَط بِ سیبست 

 پَلی

تصوین سبسی ّبی 
 هزبَط بِ ًظبرت 

 فطآیٙس ؾیبؾت ٌصاضی ٞب زض ثب٘ه ٔطوعی

ٔطحّٝ اَٚ تؼبضو ٔٙبفغ ثیٗ ؾیبؾت ٞبی پِٛی 
ٛ ٞیبت ػبُٔ ٘بظط ثط :ٚ٘ظبضتی   زض نٛضتی وٝ ػض

 اػتجبضات ٚ٘ظبضت فطزی ٚاحس ثبقس 

ٔطحّٝ زْٚ تؼبضو ٔٙبفغ ثیٗ ؾیبؾت ٞبی  
ثٝ زِیُ تطویت تمطیجب زِٚتی :پِٛی ٚ٘ظبضتی 

.قٛضای پَٛ ٚاػتجبض ضٚی ٔی زٞس  
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 ضَرای پَل ٍاػتببر

کویسیَى اػتببری بِ ریبست لبئن 
 همبم ببًک هزکشی

تصوین سبسی ّبی  
هزبَط بِ سیبست 

 پَلی

تصوین سبسی ّبی هزبَط بِ 
 ًظبرت 

 
 عطح پیكٟٙبزی زض ظٔبٖ ضیبؾت آلبی زوتط ٔظبٞطی

 ٔطحّٝ اَٚ
 

ی  
فت

ضیب
 ز

ی
ٞب

ـ 
عاض

ٌ
ی

بز
ه

لت
ت ا

اضا
از

اظ 
 

ی  
ٞب

ـ 
عاض

ٌ
ت 

اضا
از

اظ 
ی 

فت
ضیب

ز
ی

ضت
ظب

٘ 

 کویسیَى ًظبرتی
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 ضَرای پَل ٍاػتببر

کویسیَى اػتببری بِ ریبست لبئن 
 همبم ببًک هزکشی

تصوین سبسی ّبی 
هزبَط بِ سیبست 

 پَلی

تصوین سبسی ّبی هزبَط  
 بِ ًظبرت 

 
عطح پیكٟٙبزی زض ظٔبٖ ضیبؾت آلبی زوتط    

هزحلِ دٍمٔظبٞطی   
 

ی  
فت

ضیب
 ز

ی
ٞب

ـ 
عاض

ٌ
ی

بز
ه

لت
ت ا

اضا
از

اظ 
 

ی  
ٞب

ـ 
عاض

ٌ
ت 

اضا
از

اظ 
ی 

فت
ضیب

ز
ی

ضت
ظب
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کویسیَى  ًظبرتی بِ    
ریبست ػضَ ّیبت ػبهل بِ  

 جش لبئن همبم

 ضَرای ًظبرتی

زض ایٗ  حبِت ،اٌطچٝ 
ٚ ثرف   ٗ ز تؼبضو ثی

 ُ وٕتط قسٜ ِٚی  ثٝ زِی
تطویت قٛضای پَٛ 
ٚ ػسْ اؾتمال  ٚاػتجبض
 ٖ ثب٘ه ٔطوعی ٕٞچٙب

 ٚجٛز زاضز

 پیشىُادات
ٔكىالتی وٝ زض ؾبَ ٞبی اذیط ثب٘ه ٔطوعی تجطثٝ وطزٜ اؾت اظ جّٕٝ ، تغییط پیبپی ضٚؾبی وُ ٚآٖ ٞب وٝ اظ ٚیػٌی  
ٞبی تحَٛ ٌطایی  ثطذٛضزاض ثٛز٘س ثٝ ٕٞطاٜ ضؼف ٘ظبْ وٙتطَ زاذّی آٖ ثب٘ه  ٚ٘یع ٔمبٚٔت ٞبی زضٖٚ ؾبظٔب٘ی  

زض ثطاثط تغییطات ،ٍٕٞی ٔٛجت قس٘س ثب٘ه ٔطوعی فطنت لبثُ تٛجٟی ضا ثطای انالح ؾبذتبض ؾبظٔب٘ی ثرف 
آ٘چٝ ٔؿّٓ اؾت ایٗ وٝ .فطنتی وٝ ٔی تٛا٘ؿت أىبٖ تغییطات ثغئی ضا فطاٞٓ ٕ٘بیس. ٘ظبضت اظ زؾت ثسٞس

 .ثٙبثطایٗ ؛ا٘جبْ تغییطات اجتٙبة ٘بپصیط اؾت.ؾبذتبض وٙٛ٘ی ثب٘ه ٔطوعی ٘بوبضآٔسی ذٛز ضا ٘كبٖ زازٜ اؾت 
پیف فطو ا٘جبْ انالحبت زض ؾبذتبض ٘ظبضت ؾیؿتٓ ٔبِی وكٛض ایٗ اؾت ثب تٛجٝ ثٝ قىبف ٞبی ٔمطضاتی لبثُ 

تٛجٝ ثب اؾتب٘ساضزٞب ثیٗ إِّّی ثٛیػٜ ،زض ؾیؿتٓ ثب٘ىی وكٛض،ٔطاجغ ٘ظبضتی ثبظاض ٞبی پَٛ،ؾطٔبیٝ ٚثیٕٝ ٞٓ 
 .چٙبٖ اظ ٞٓ جسا ثبلی ثٕب٘ٙس

زض ٔٛضز انالح ؾبذتبض ثرف ٘ظبضت ثب٘ه ٔطوعی ،ثب اِٟبْ ٌطفتٗ اظ تجطثٝ اذیط وكٛض اٍّ٘ؿتبٖ  ٚ٘یع وكٛض ٞبی 
ػضٛ اتحبزیٝ اضٚپب ٚ تٕٟیساتی وٝ ٔمبٔبت آٖ وكٛض ثطای تجبزَ اعالػبت ثیٗ ٔٛؾؿٝ ٘ظبضتی ٚثب٘ه ٔطوعی 

 :ا٘سیكیسٜ ا٘س، پیكٟٙبز ٔی قٛز وٝ
 ثرف ٘ظبضت اظ ثب٘ه ٔطوعی جسا قٛزٚثٝ نٛضت ٔٛؾؿٝ ٔؿتمّی فؼبِیت وٙس؛•
 ثٝ ٔٙظٛض زؾتطؾی ثب٘ه ٔطوعی ثٝ اعالػبت ٔٛضز ٘یبظ ٘ظبضتی ثطای اجطا ؾیبؾت ٞبی پِٛی•
 . تساثیطی اتربش قٛز وٝ تجبزَ اعالػبت ثیٗ آٖ ٞب ثٝ ٌٛ٘ٝ ای ٔٛثط ا٘جبْ قٛز 
 ٔی ثبیؿت (  ثبظاض ؾطٔبیٝ ٚثیٕٝ)ثب تٛجٝ ثٝ ٌؿتطـ فؼبِیت ثب٘ه ٞب ثٝ زیٍط حٛظٜ ٞبی وبضی •

 چٙب٘چٝ ضطٚضت ایجبة وٙس،ٔمطضات ٔكتطوی  . ثیٗ ٔطاجغ ٘ظبضتی یبز قسٜ، تؼبُٔ الظْ ا٘جبْ قٛز
 .ٔٙتكط وٙٙس

 ثٝ ٔٙظٛض پیكٍیطی اظ ضیؿه ؾیؿتٕی ، وٕیتٝ ای ٔتكىُ اظ ؾٝ ٔطجغ ٘ظبضتی ٚثب٘ه ٔطوعی•
 .ثٝ عٛض ضؾٕی تكىیُ قٛز 
 

 

13/ژوئيه/21  44 


